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• Wacana persiapan tatanan new-normal pasca merebaknya wabah 

covid19 beberapa bulan silam, merupakan sesuatu yang teramat 

beresiko. 

• Korsel yang pernah melakukan hal diatas, justru membuat penderita 

covid19 negeri ginseng tersebut bertambah serta dikhawatirkan 

menimbulkan gelombang kedua serangan covid19 di negara tersebut. 

• Disamping itu, penyusunan tatanan new-normal menghadapi pandemi 

covid19 ini juga akan menimbulkan efek lainnya yaitu cara 

penanganan terhadap kejahatan maupun perilaku menyimpang. 

• Penanggulangan tsb HARUS berlandaskan pendekatan Kriminilogi 

Multidisipliner. 



• Durkheim pernah kemukakan tiada masyarakat tanpa kejahatan. 

Masyarakat tanpa kejahatan justru merupakan hal abnormal. 

• Masyarakat normal adalah masyarakat yang didalamnya terdapat 

penyimpangan dan kejahatan. 

• Sebagai kriminolog dengan pendekatan multidisipliner, tatanan new-

normal yang mengiringi pandemi covid19 yang akan datang, dapat 

dipastikan tidak akan bisa mencegah munculnya kejahatan dan 

penyimpangan khususnya kejahatan jalanan. 

• Upaya mengantisipasinya harus ditangani dengan cara berbeda sebelum 

wabah covid-19   

• Berikut data kejahatan wilayah JABODETABEK di masa pandemi covid19 



Polres Metro Jakarta Pusat 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 27 

April 2020 31 

Tren 14.81% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 254 

April 2020 157 

Tren -38.19% 



Polres Metro Jakarta Utara 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 14 

April 2020 56 

Tren 300.00% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 174 

April 2020 245 

Tren 40.80% 



Polres Metro Jakarta Barat  

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 35 

April 2020 39 

Tren 11.43% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 305 

April 2020 220 

Tren -27.87% 



Polres Metro Jakarta Selatan 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 32 

April 2020 38 

Tren 18.75% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 318 

April 2020 186 

Tren -41.51% 



Polres Metro Jakarta Timur 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 28 

April 2020 22 

Tren -21.43% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 467 

April 2020 347 

Tren -25.70% 



Polres Metro Tangerang Kota 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 28 

April 2020 21 

Tren -25.00% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 148 

April 2020 97 

Tren -34.46% 



Polres Pelabuhan Tanjung Priok 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 1 

April 2020 1 

Tren 0.00% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 22 

April 2020 19 

Tren -13.64% 



Polres Bekasi Kota 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 0 

April 2020 0 

Tren - 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 147 

April 2020 54 

Tren -63.27% 



Polres Kota Depok 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 6 

April 2020 6 

Tren 0.00% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 131 

April 2020 90 

Tren -31.30% 



Polres Metro Bandara Soekarno Hatta 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 0 

April 2020 1 

Tren - 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 31 

April 2020 25 

Tren -19.35% 



Polres Tangerang Selatan 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 57 

April 2020 51 

Tren -10.53% 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 313 

April 2020 186 

Tren -40.58% 



Polres Bekasi Kabupaten 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 17 

April 2020 17 

Tren - 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 206 

April 2020 163 

Tren -20.87% 



Polres Kepulauan Seribu 

Kasus 3 C (Curat, Curas, 

Curanmor) dan  

Penganiayaan Berat 

Maret 2020 0 

April 2020 0 

Tren - 

Seluruh Tindak Pidana 

Maret 2020 4 

April 2020 7 

Tren 75.00% 





PERBANDINGAN LAPORAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLDA 

METRO JAYA 



PERBANDINGAN LAPORAN TINDAK PIDANA 3C & ANIRAT  

DI WILAYAH POLDA METRO JAYA 



• Berdasarkan data kejahatan yang telah disebutkan secara singkat 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa kejahatan tidak mengenal 

waktu, tempat, serta situasi dan kondisi. 

• Di jaman pandemi covid19 ini, kejahatan tetap menunjukkan 

eksistensinya. Hal tersebut justru merupakan wujud normalnya 

suatu masyarakat. 

• Durkheim pernah kemukakan bahwa masyarakat yang normal 

adalah masyarakat yang ada kejahatan di dalamnya. Masyarakat 

tanpa adanya kejahatan merupakan masyarakat abnormal.  



• Dalam kaitannya dengan kejahatan, Terdapat 2 jenis pendekatan 
kriminologi : 

• Kriminologi dengan pendekatan sosiologi perilaku 
menyimpang. 

• Kriminologi dengan pendekatan multidispliner, yang  
merupakan kumpulan dari berbagai ilmu perihal kejahatan dan 
perilaku menyimpang sebagai masalah manusia yang 
memanfaatkan berbagai disiplin ilmu lain seperti biologi, 
kedokteran, antropologi, sosiologi, hukum pidana, psikiatri, 
psikologi dan lain sebagainya. 

• Untuk saat ini, dengan berbagai pertimbangan, yang akan 
dikemukakan adalah menggunakan kriminologi dengan 
pendekatan multidisipliner. 

 



• Pada perkembangan lebih lanjut, kriminologi pendekatan 

multidisipliner meliputi antropologi neurologi & antropologi 

fisik. 

• Antropologi Neurologi & Antropologi fisik tersebut 

kemudian menghasilkan metode baru dalam kriminologi 

pendekatan multidisipliner bernama face reading dan 

gestur. 

 



• Pendekatan Kriminologi Multidisipliner dapat 

dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan-

permasalahan dalam ranah hukum pidana perihal seluk 

beluk kejahatan, perbuatan yang dapat dikategorikan 

kejahatan dan penyimpangan, ketentuan dalam piranti 

hukum pidana seperti KUHP maupun RUU KUHP, 

termasuk prediksi kejahatan beserta penanganannya 

secara ideal pada era new-normal di masa pandemi 

covid19 . 



• Peran ilmu kriminologi multidisipliner cukup 

menentukan dalam menemukan kelemahan suatu 

ketentuan hukum. 

• Misalnya pasal 170 KUHP. Pada pasal tsb disebutkan, 

“barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga 

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau 

barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun enam bulan.”  



• Begitu pula dengan pasal 292 KUHP. Banyak pakar 

hukum tidak menyadari pasal ini dapat dikenakan 

kepada pedofil. pasal tsb berbunyi: 

• Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan 

orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau 

sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

• Pelaku pedofilia itu sendiri TIDAK AKAN DAPAT 

DITUMPAS HABIS 



• Ilustrasi kelemahan lainnya dapat dilihat pada pasal 480 

ayat (2) huruf (a) RUU KUHP versi September 2019 yang 

berbunyi: 

• “Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: 

• a.  persetubuhan dengan seseorang dengan 

persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa 

orang itu merupakan suami/ istrinya yang sah;” 



• Sementara itu, Kejahatan pemerkosaan yang 

telah disebutkan secara singkat sebelumnya, 

terbagi dalam berbagai bentuk dan tipologi 

beragam.  

• Groth (1979), membagi pola pemerkosaan 

dalam tiga bentuk, gang rape, elderly rape 

dan child rape. 



• Hagan (2013) mengemukakan perincian lebih 

lanjut Groth dan Birnbaum (1979) diatas 

bahwa juga terdapat tiga tipe pemerkosaan 

yaitu pemerkosaan amarah (anger rape), 

pemerkosaan kekuasaan (the power rape) 

dan pemerkosaan sadistis (the sadistic 

rapist). 



• Dalam kaitannya dengan pelaku 

pemerkosaan, Glaser (1978) mengemukakan 

empat kategori pemerkosa: serakah naïf 

(naïve grasper), penafsir berlebihan (meaning 

stretcher), penjarah sex (sex looters) dan 

loyalitas pada kelompok (group conformer). 



• Jadi, kejahatan apapun itu bentuk dan jenisnya, akan 

tetap ada, dan harus ada. Karena, masyarakat yang 

normal menurut Durkheim adalah akibat keberadaan 

kejahatan itu sendiri. Masyarakat dengan kejahatan dan 

penyimpangan merupakan masyarakat yang normal. 

• Masyarakat tanpa kejahatan justru merupakan 

masyarakat yang tidak normal bila melihat dari kacamata 

Durkheim. 



• Berdasarkan ilustrasi singkat tentang peranan ilmu 

kriminologi pendekatan multidisipliner yang menyorot 

kelemahan pada ranah hukum pidana sebelumnya, maka 

dalam menyongsong era new normal dalam masa 

Pandemi covid19 ini, Negara perlu melakukan tindakan 

untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan di 

era tersebut. 

 

 



• Salah satu upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan di era new-normal pasca 

pandemi covid19 itu sendiri harus difokuskan dengan memanfaatkan perangkat IT serta 

menggunakan metode face reading dan gestur. 

• Metode memanfaatkan perangkat IT dengan kombinasi teknik face reading & gestur pernah 

kami gunakan antara lain salah satunya saat memeriksa tersangka kasus bunuh diri yang 

diduga sebagai pembunuhan di P dan kasus penganiayaan di B wilayah R, hanya melalui 

rekaman video saat pemeriksaan ybs. 

• Menggunakan metode face reading dan gestur juga sering kami gunakan dalam beberapa 

kasus terkemuka antara lain pembunuhan E di X, dan banyak kasus lainnya. 

• Jadi, metode diatas dapat digunakan dalam keadaan normal sebelum wabah covid19 

maupun pada era new-normal di masa pandemi covid19 ini. 

• Dengan jalan mengirimkan hasil rekaman pemeriksaan tersangka oleh penyidik kepada 

kriminolog multidisipliner selaku ahli face reading & gestur  



• Pemanfaatan perangkat IT juga bisa dilakukan melalui medsos tertentu mulai dari 

Twitter, Facebook, Instagram dsb. 

• Mahasiswa S3 PTIK DR Bayu Suseno dalam disertasi hasil bimbingan saya sebagai 

promotornya (sekitar 2 tahun silam), pernah kemukakan IT Policing melalui 

karyanya tentang pendayagunaan facebook policing untuk menanggulangi 

kejahatan profile cloning. 

• DR Bayu Suseno juga telah sarankan Polri membuat sebuah akun Facebook atau 

Halaman Facebook untuk dijadikan akun resmi untuk menerima laporan atau 

pengaduan dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di Facebook. Akun 

tersebut harus dipantau selama 24 jam sehari oleh anggota Polri layaknya 

penjagaan konvensional yang dijaga secara fisik oleh anggota Polri dengan sistem 

piket. 

• Kini, hampir di setiap medsos terdapat akun resmi Polri untuk menerima aduan 

masyarakat. 

 



• Beberapa personil Polri perlu memanfaatkan medsos untuk menangkap 

pelaku kejahatan seperti yang pernah terjadi misalnya pelacuran online, 

transaksi narkoba via medsos dsb. 

• Maka, pemahaman perangkat IT melalui medsos, harus dimiliki personil 

kepolisian agar dapat mendayagunakan keseluruhan medsos diatas sebagai 

alat pencegah kejahatan. 

• Kemampuan menanggulangi kejahatan melalui medsos tersebut akan lebih 

baik apabila dipadupadankan dengan pemahaman face reading dan gestur. 

• Berikut akan dibahas secara singkat hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menyikapi new-era di masa pandemi covid19 yang akan datang. 

 



• Poin utama di masa pandemi covid19 ini kita harus 
memanfaatkan semaksimal mungkin face reading dan 
gestur, yang merupakan salah satu cabang ilmu dari 
kriminologi multidisipliner. 

• Ilmu membaca wajah (face reading) merupakan ilmu yang 
mengkaitkan wajah dan ciri fisik seseorang dengan karakter 
ybs. Hal tersebut dapat dilihat melalui Wajah (Asimetris/ 
tidak); Rambut; Tangan; Kaki; Mata; Alis; Hidung; Bibir; 
Rahang; Dagu; Pipi & tulang pipi; Telinga; Kepala; Dahi; 



• Gestur/ Bahasa tubuh atau Komunikasi non-verbal atau 
perilaku non-verbal, adalah sebuah bentuk penyampaian 
informasi yang disampaikan melalui ekspresi atau mimik 
muka, sikap, sentuhan, aktivitas fisik, postur tubuh, hal-hal 
yang disandang tubuh (pakaian perhiasan, potongan rambut, 
tato,dsb). Bahkan hingga nada dan volume suara manusia.  

• Gestur, Bahasa tubuh atau perilaku non-verbal mencakup 60 
hingga 65 persen dari komunikasi yang terjadi antar individu. 

• Setiap aparat patut memahami ilmu face reading dan gestur 
pada era new normal kelak yang otomatis meminimalisir kontak 
fisik dan mengutamakan protokol kesehatan. 



• Setelah aparat memahami face reading, perlu memahami gestur. 

• Karena, Gestur/ Bahasa Tubuh dapat menyingkap pikiran, perasaan dan 

niat seseorang. Ia dapat bercerita lebih banyak mengenai seseorang.  

• Kebanyakan orang seringkali tidak sadar bahwa ia berkomunikasi non-verbal 

melalui gestur/ bahasa tubuh dalam kehidupan sehari-harinya. 

• Gestur/ Bahasa tubuh dapat bertutur lebih jujur daripada kata-kata yang 

diucapkan seseorang. 

• Pada gestur atau bahasa tubuh, kita dapat memahami emosi atau perasaan 

orang tersebut.  

• Bahkan tatkala ia berbohong, berkata benar, hingga tersenyum asli atau 

palsu. 

 



• Dalam Gestur terdapat 7 emosi kunci yaitu: 

• Bahagia, pipi terangkat & sudut bibir tertarik menyebabkan lipatan & lesung pipit 

terbentuk dari lubang hidung kearah luar dari bibir & dari mata ke pipi; 

• Sedih, alis terangkat dg kerutan dahi miring ke bawah dari tengah; 

• Marah, alis diturunkan, tatapan keras, bibir ditekan rapat/ sedikit terbuka untuk 

berikan kesan mulut berbentuk persegi; 

• Takut, mata melebar, sudut putih lebih jelas, sudut bibir bergerak ke belakang mulut 

sedterbuka; 

• Terkejut, alis & kelopak mata atas terangkat, kerutan horisontal di dahi; 

• Jijik, hidung berkerut, bibir atas terangkat, mulut melengkung, sudut bibir ditarik ke 

belakang & kebawah; 

• Merendahkan, sudut 1 bibir mengencang & sedikit naik, seperti mencibir, tanpa 

hidung berkerut. 



• Gestur Senyum asli & palsu tergantung pada beberapa hal berikut: 

• DURASI. Senyum palsu berlangsung jauh lebih lama daripada senyum asli, 

yang berasal dari hati. 

• PENYUSUNAN. Senyum palsu ditampilkan jauh lebih cepat daripada senyum 

asli. Senyum palsu juga selesai lebih cepat. 

• LOKASI. Senyum palsu cenderung tertutup hanya pada wajah bagian bawah, 

sedangkan senyum asli menggunakan otot yang menarik ujung mulut dan otot 

yang mengencangkan sekitar mata dan sedikit menarik alis kebawah. Senyum 

palsu dan senyum asli dikendalikan oleh bagian otak yang berbeda   -  pusat 

pengatur memproduksi senyum palsu sedangkan senyum asli diproduksi tanpa 

diatur. 



• SIMETRI.  Senyum asli terlihat dikedua sisi wajah, 

sedangkan senyum palsu biasanya muncul lebih kuat di 

salah satu sisi saja (biasanya disisi kanan wajah). Ini 

karena perbedaan jalan neuron yang terkait dengan raut 

wajah yang diatur dan tidak diatur. Jika anda melihat 

senyum yang simetris, itu bisa saja senyum asli atau 

palsu, tetapi jika ada senyum yang terlihat tidak seimbang 

maka ada kemungkinan itu adalah palsu. 



Senyum asli (kiri), dan senyum palsu (kanan) 



• Selain senyum palsu juga dikenal jenis senyum lain yang diantaranya seperti: 

• Senyum pemalu, bibir bawah terselip di belakang gigi & kepala sedikit dimiringkan. 

Digunakan orang dewasa saat malu tapi dalam humor yang baik atau anak kecil yang 

bertemu orang dewasa; 

• Senyum lebar, gigi bawah & atas terbuka, ketika melihat orang tersandung, menertawakan 

lelucon dsb; 

• Senyum sederhana, sudut mulut bergerak keluar dan keatas, bibir agak terentang tetapi 

tetap rileks & tetap menempel satu sama lain, ini senyum pada diri sendiri secara pribadi, 

biasa terjadi saat seseorang mengingat peristiwa lucu & menyenangkan; 

• Senyum masam, sudut mulut miring kebawah seperti cemberut, biasa muncul saat 

seseorang bingung, tidak setuju, tetapi tidak terlalu kesal; 

• Dan sebagainya. 



• Gestur atau bahasa tubuh juga dapat mengetahui apakah seseorang itu berada dalam 

kondisi cemas, bahagia, marah, takut dsb. Misalnya dari bibir yang dikatupkan atau digigit 

menunjukkan ybs sedang cemas, gelisah, atau berbohong. 

 



• Gestur tangan menyentuh leher setiap hendak menjawab pertanyaan 

penyidik ataupun dalam situasi tertentu, menunjukkan ybs sedang gelisah 

dan cemas. Gelisah & cemas juga dapat bermakna takut kebohngannya 

diketahui. 

 



• Gestur seseorang yang ingin segera pergi meninggalkan 

anda (lihat arah kaki kirinya yang tidak menuju ke arah 

anda): 

 



• Sebenarnya masih banyak sekali panduan face reading 

dan gestur dalam upaya menangani kejahatan di era 

new-normal kelak, akan tetapi mengingat keterbatasan 

waktu dan tempat keseluruhan pedoman tersebut tidak 

dapat diuraikan semuanya. 

• Melalui gestur juga dapat diketahui beberapa ciri-ciri 

orang berbohong antara lain misalnya: 

 



• Sedikit mengangkat bahu; 

• Terlalu banyak jeda ketika menjawab; 

• Peningkatan kecepatan berbicara; 

• Gerakan telapak tangan agresif; 

• Memberikan jawaban dengan singkat/ cepat; 

• Mengulangi pertanyaan yang kita ajukan sebelum menjawab 
(untuk mengulur waktu); 

• Mengulangi kalimat/ kata-2 (mengulur waktu); 

• Banyak menggunakan kalimat “tetapi” (but); 

• Dan sebagainya. 

 



KESIMPULAN 

• Menghadapi era new-normal nanti, upaya penanggulangan dan 

penindakan kejahatan mau tidak mau harus memanfaatkan 

penggunaan IT, dengan memaksimalkan kemampuan 

menggunakan metode face reading dan gestur untuk 

meminimalisir kontak fisik dengan orang lain serta mengikuti protokol 

kesehatan. 

• Teknik face reading dan gestur tersebut sebagian besar mengalami 

kesuksesan, dan hanya sebagian kecil sekali yang diduga meleset. 

• Maka segenap aparat hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan 

Advokat, anggota KPK, patut memiliki pemahaman akan face reading 

dan gestur dalam era new-normal tersebut. 


